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A Balança Comercial do Estado de Roraima é elaborada a partir da análise dos valores obtidos pelas 

exportações e pelas importações do mês. O saldo da Balança decorre da comparação dos montantes gerados por 

essas operações comerciais com o exterior. Vale pontuar que, saldos positivos ou negativos da Balança 

Comercial, nada mais são que uma representação da atividade econômica internacional roraimense e demonstram 

a relação entre produção, consumo e investimento do Estado.  

Este Informativo apresenta o Resumo do Desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de 

novembro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia. 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

A Balança Comercial de Roraima apresentou em novembro, saldo superavitário de R$ 37,2 milhões, o 

maior saldo positivo da série histórica. Na Tabela 1 estão expostos os valores apurados no mês: 

 

      Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de novembro e outubro de 2021 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Novembro/21  US$ 37.936.841  US$ 718.717   US$ 37.218.214  
 302,4% 

Outubro/21 US$ 22.137.403 US$ 40.520.430 US$ - 18.383.327 

            Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

 Ao compararmos a apuração de novembro de 2021 com o mesmo período de 2020, verificou-se a 

ocorrência de uma variação positiva no saldo de 48,5%, tendo em vista que naquele ano, Roraima obteve um 

resultado operacional de US$ 25,05 milhões, de acordo com a Tabela 2: 
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                    Tabela 2 - Saldo de novembro de 2021 em relação a novembro de 2020 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Novembro/21  US$ 37.936.841  US$ 718.717  US$ 37.218.214 
48,5% 

Novembro/20 US$ 27.256.380 US$ 2.201.578 US$ 25.054.802 

                        Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Novembro em relação a outubro. 

As exportações roraimenses sofreram considerável alta neste período. Em novembro, exportou-se um 

montante de US$ 37,9 milhões, valor 71,3% maior que o registrado no mês de outubro, já no cenário nacional, 

as exportações brasileiras sofreram queda de 10,1% em relação ao mês de outubro. Na Tabela 3 é possível 

verificar as variações entre os meses de novembro e outubro dos valores exportados por Roraima e também do 

Brasil. 

 

         Tabela 3 - Exportações de novembro em relação a outubro de 2021 

Exportações 
Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Outubro /2021 

US$ FOB (A) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 37.936.841   US$ 22.137.103 71,3% 

Brasil  US$ 20.291.164.769   US$ 22.565.733.144    -10,1% 

                 Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Novembro/2021 em relação a novembro/2020. 

Em novembro, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses sofreram alta 

de 39,1%. No cenário nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 20,2 bilhões, uma elevação 

de 16,9% em comparação a novembro de 2020. É possível verificar esta análise na Tabela 4: 
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             Tabela 4 - Exportações de Novembro/2021 em relação a novembro /2020 

Exportações 
Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Novembro /2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 37.936.841 US$ 27.256.380     39,1% 

Brasil US$ 20.291.164.769 US$ 17.344.900.538 16,9% 

               Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Acumulado das exportações. 

No acumulado de 2021, em comparação ao ano anterior, as exportações roraimenses cresceram 36,3% e 

totalizaram um montante expressivo de US$ 249,3 milhões, valor recorde de toda a série histórica. As 

exportações brasileiras registraram um acumulado de US$ 256,02 bilhões, conforme dados do Ministério da 

Economia expostos na Tabela 5: 

               Tabela 5 - Acumulado de novembro/2021 em relação a novembro /2020 

Exportações 
Jan-Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan- Novembro /2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 249.364.724 US$ 182.892.957 36,3% 

Brasil US$ 256.028.355.096 US$ 190.728.532.728 34,2% 

               Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Dentre os produtos mais exportados por Roraima no mês de novembro, destaca-se a soja. Foram US$ 10,5 

milhões exportados para a Rússia, cerca de 27,6% do total das exportações do período, conforme detalha a Tabela 

6:          
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              Tabela 6 - Produtos mais exportados em novembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Soja. US$ 10.501.038 27,6% 

Margarina. US$ 5.163.009 13,6% 

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de 

miudezas ou de sangue; preparações 

alimentícias à base de tais produtos (embutidos) 

US$ 4.905.253 12,9% 

Outros açúcares de cana e beterraba, sacarose 

quimicamente pura etc. 
US$ 3.245.283 8,5% 

Óleo de soja US$ 2.279.666 6% 

Outras preparações alimentícias de farinhas, 

etc. 
US$ 2.171.554 5,7% 

Carnes de galos/galinhas, não cortadas em 

pedaços, congelada. 
US$ 1.198.970 3,1% 

Preparações tensoativas, para lavagem e 

limpeza. 
US$ 1.001.352 2,6% 

Bolachas e biscoitos US$ 748.001 1,9% 

Arroz US$ 717.255 1,8% 

Outras preparações para elaboração de bebidas. US$ 703.609 1,8% 

                 Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

A Venezuela continua sendo o principal país consumidor dos bens exportados por Roraima, 

principalmente de produtos alimentícios. O valor gerado com as exportações para o país no mês de novembro foi 

de US$ 26,1 milhões, cerca de 68,9% do valor total das exportações apuradas no referente mês. A Tabela 7 

detalha os valores exportados e a participação de cada país no mês de novembro: 

                     Tabela 7 - Países importadores em novembro/2021 

País Valor (US$ FOB) Participação 

Venezuela US$ 26.165.931 68,9% 

Rússia US$ 10.501.038 27,6% 

Guiana US$ 902.881 2,3% 

Japão US$ 153.360 0,4% 

http://comexstat.mdic.gov.br/


 

Suriname US$ 149.966 0,4% 

São 

Cristóvão e 

Névis 

US$ 50.164 0,1% 

Taiwan 

(Formosa) 
US$ 7.020 0,02% 

Bangladesh US$ 6.481 0,02% 

                         Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Novembro em relação a outubro. 

As importações roraimenses registraram expressiva queda no mês de novembro, com um montante de 

US$ 718,7 mil, o que representa uma queda de 98,2% quando comparamos esse valor com o mês de outubro de 

2021. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 21,6 bilhões, valor 5,2% maior que o do 

mês anterior, de acordo com dados da Tabela 8. 

                          Tabela 8 - Importações de novembro e outubro de 2021 

Importações 
Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Outubro/2021 

US$ FOB (A) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 718.717 US$ 40.520.430 -98,2% 

Brasil  US$ 21.603.131.027   US$ 20.530.991.208 5,2% 

                              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Novembro/2021 em relação a novembro/2020. 

Em novembro, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram 

significativa queda, de 67,3%. Movimento totalmente oposto do observado no âmbito nacional, onde as 

importações tiveram elevação de 45,4% em relação a novembro de 2020, conforme Tabela 9: 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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                Tabela 9 - Importações de novembro/2021 em relação a novembro /2020 

Importações 
Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Novembro /2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 718.717 US$ 2.201.578 -67,3% 

Brasil US$ 21.603.131.027 US$ 14.856.582.072 45,4% 

                              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Acumulado das importações. 

No acumulado de 2021, em comparação ao ano anterior, verificou-se que as importações roraimenses 

tiveram aumento de 85,9% e acumulam até o momento, expressivo montante de US$ 57,4 milhões, valor recorde 

de toda a série histórica. O Brasil registrou um acumulado de US$ 198,9 bilhões, alta de 39,1% em relação a 

2020. Acompanhe os valores na Tabela 10: 

 

                 Tabela 10 - Acumulado de novembro/2021 em relação a novembro /2020 

Importações 
Jan-Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan- Novembro /2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 57.472.595 US$ 30.900.427 85,9% 

Brasil US$ 198.968.525.652 US$ 143.038.235.585 39,1% 

                                Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 
  

 Principais produtos importados e Países de origem. 

Dentre os produtos mais importados no mês de novembro, destaca-se os aparelhos de ar-condicionado do 

tipo Split-system. Foram US$ 377,5 mil importados da China, cerca de 53% do total das importações do mês, 

conforme Tabela 11: 
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  Tabela 11 - Produtos mais importados em novembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system US$ 377.599 53% 

Nozes e "palmiste", para semeadura US$ 126.600 18% 

Lustres e aparelhos iluminadores elétricos US$ 110.571 15% 

Lâmpadas e tubos de diodos emissores de luz (LED) US$ 46.459 6% 

Outros pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados 

em ônibus ou caminhões 
US$ 34.290 5% 

Outras lâmpadas/tubos incandescentes halogêneos, de 

tungstênio 
US$ 19.062 3% 

Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel US$ 4.136 1% 

 Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participação de cada país no total apurado no mês: 

                       Tabela 12 - Países exportadores de novembro/2021 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

China US$ 507.232 70,5% 

Costa Rica US$ 126.600 17,6% 

Venezuela US$ 50.595 7% 

Vietnã US$ 34.290 4,7% 

                            Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 
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